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POZIV NA DOSTAVU PONUDE
Naručitelj Općina Rugvica upućuje Poziv na dostavu ponuda.
Sukladno čl. 18., stavku 3 Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 90/11, 83/13,
143/13) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 (500.000,00) kuna
bez PDV-a (tzv. bagatelnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave
propisane Zakonom o javnoj nabavi.
Sukladno članku 7.Pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti Klasa: 02301/14-01/136, Urbroj: 238/26-14-1 od 27.02.2014.godine ovaj Poziv na dostavu ponude
poslat će se na trima gospodarskim subjektima, ali i objaviti na Internet stranici
Općine www.rugvica.hr, kako bi se na isti mogli javiti i svi drugi zainteresirani gospodarski
subjekti.
1. OPIS PREDMETA NABAVE
Predmet nabave je: nabava repromaterijala – kukuruz, sukladno Troškovniku.
Opis predmeta nabave: vrste kukuruza: Bc 344, Bc 354, Bc 408, Bc 532, Kekec, Pajdaš, Bc
418, Bc 572.
Procijenjena vrijednost nabave: 60.000,00 (šezdesettisuća) kuna bez PDV-a
2. UVJETI NABAVE
Vaša ponuda treba ispunjavati sljedeće uvjete:
- način izvršenja: ponuditelj se obvezuje osobno izvršiti predmet ugovora
- rok izvršenja: 10 dana od dana zaključenja ugovora
- rok trajanja ugovora: 10 dana od dana zaključenja ugovora
- rok valjanosti ponude: 60 dana od poziva na dostavu ponuda
- mjesto izvršenja: Rugvica,
- rok, način i uvjeti plaćanja: Plaćanje se vrši u roku od 30 dana od predaje kompletne robe
naručitelju i ispostave računa. Račun se ispostavlja na adresu Naručitelja: Trg Josipa Predavca
1, Rugvica, 10370 Dugo Selo, s naznakom "Račun za predmet nabave: nabava repromaterijala
- kukuruz",
- cijena ponude: u cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja;
cijenu ponude potrebno je prikazati na način da se iskaže redom; cijena ponude bez PDV-a,
iznos PDV-a, cijena ponude s PDV-om,

- kriterij za odabir ponude: (uz obavezu ispunjenja svih gore navedenih uvjeta iz poziva na
dostavu ponuda): najniža cijena,
- dokazi sposobnosti:
Gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog
odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog subjekta, a u slučaju da ne
postoji, izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela, kojim dokazuje da ima
registriranu djelatnost u svezi s predmetom nabave.
Izvod iz sudskog, obrtnog registra ili izjava ne smije biti stariji od 3 mjeseca
računajući od dana početka postupka javne nabave.
U slučaju zajednice ponuditelja, svi članovi zajednice pojedinačno dostavljaju
dokumente kojima dokazuju svoju pravnu i poslovnu sposobnost.
Dokaz da je gospodarski subjekt ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i
obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu je sukladno s posebnim
propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza.
Gospodarski subjekt u ponudi dostavlja potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja
ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave,
ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda gospodarski subjekt
dostavlja važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta
gospodarskog subjekta ili izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je
po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili
upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi
sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne
smiju biti starije od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave.
Dokaz da gospodarskom subjektu ili osobi ovlaštenoj za zastupanje gospodarskog subjekta
nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za bilo koje od sljedećih kaznenih djela
odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta
gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za
zastupanje gospodarskog subjekta:
a)
prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.),
primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u
gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak
254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.),
pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito
pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.),
trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.),
zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog
udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona,
b)
prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom
poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a),
davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje
kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba
obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak
343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona

(»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03.,
105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.).
Gospodarski subjekt u ponudi dostavlja izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena
za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od 3 mjeseca
računajući od dana početka postupka javne nabave.
- ostalo:
nisu dopuštene alternativne ponude
ponuditelj se obvezuje osobno izvršiti predmet ugovora
u slučaju neispunjenja ili neurednog ispunjenja ugovorne obveze od strane ponuditelja,
naručitelj može jednostrano raskinuti ugovor
3. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE
Ponuda treba sadržavati:
- Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)
- Troškovnik (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)
- Dokazi (traženi dokumenti)
4. NAČIN DOSTAVE PONUDE
Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku, koje je potrebno dostaviti ispunjene i
potpisane od strane ovlaštene osobe ponuditelja. Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne
ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva.
Molimo da Vašu ponudu dostavite:
- rok za dostavu ponude: do 14.04.2014.godine u 09,00
sati
- način dostave ponude: Ponuda se dostavlja na način
određen Zakonom o javnoj nabavi ( u zatvorenoj
omotnici, potpisana, bez mogućnosti umetanja
stranica, označene stranice, pisana neizbrisivom
tintom…).s
naznakom
na
poleđini
omotnice:“bagatelna nabava – nabava repromaterijala
– kukuruz“
- mjesto dostave ponude: Trg Josipa Predavca 1,
Rugvica, 10370 Dugo Selo
Mjesto, vrijeme i datum otvaranje ponuda te način otvaranja ponuda:
Ponude se javno otvaraju dana 14.04.2014.godine u 09,00 sati u prostoru Općinske vijećnice
Općine Rugvica.
5. OSTALO
Obavijesti u vezi predmeta nabave: Ivica Radanović – pročelnik JUO (pravni dio)
Veselko Đurkan ( tehnički dio )
Obavijesti o rezultatima: Pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj će dostaviti
ponuditelju u roku od 7 (sedam) dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.
PREDSJEDNIK POVJERENSTVA
Ivica Radanović, dipl.iur.

TROŠKOVNIK
Predmet nabave: nabava repromaterijala – kukuruz.
Ponuditelj nudi cijene Predmeta nabave putem ovog Troškovnika te je obavezan nuditi,
odnosno ispuniti sve stavke Troškovnika. Nije prihvatljivo precrtavanje ili korigiranje zadane
stavke Troškovnika.
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